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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 . أحسن هللا إلیك طالب:
ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آل الحمد هلل رب العالمین،

  .وصحبه أجمعین
نا واجزه ع خنا،واغفر لنا ولشی، اوزدنا علمً  وانفعنا وارفعنا �ما علمتنا، اللهم علمنا ما ینفعنا،

 الجزاء �ا ذا الجالل واإلكرام.خیر 
َقاَل و . اِإلْسَالمِ  َالِم ِمنَ َ�اٌب: ِإْفَشاُء السَّ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا البخاري 

ُق ِم، َواِإلْنَفاَالِم ِلْلَعالَ َ�ْذُل السَّ وَ ْفِسَك، نَ َعمَّاٌر: َثَالٌث َمْن َجَمَعُهنَّ َفَقْد َجَمَع اِإل�َماَن: اِإلْنَصاُف ِمْن 
 ِمَن اِإلْقَتاِر.

َثَنا اللَّْیُث، َعْن َیِز�َد ْبِن َأِبي حَ  َثَنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّ  ْیِر، َعْن َعْبِد للااَِّ ْبنِ ْن َأِبي الخَ ِبیٍب، عَ َحدَّ
ُ َعْنُهَما-َعْمٍرو  : َأيُّ اِإلْسَالِم -مَ َلْیِه َوَسلَّ ى ُهللا عَ َصلَّ -َسَأَل َرُسوَل للااَِّ  الً ، َأنَّ َرجُ -َرِضَي للااَّ

َالَم َعَلى َمْن َعَرْفتَ «َخْیٌر؟ َقاَل:   ."»ْم َتْعِرفْ َوَمْن لَ  ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوَتْقَرُأ السَّ
ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا� ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
 هو "ه: �ابٌ "، "قول�اٌب: إفشاء السالم من اإلسالم(" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-الشارح فیقول  أما �عد،
ا�ة ("السالم من اإلسالم" زاد في رو  مبتدأ وخبر. ألن الجملة التي �عده مستقلة تامة، ؛منون)

یها وعل ما فیها إفشاء. ،�اٌب السالم من اإلسالم: ألن أكثر الروا�ات ؛َكر�مة: إفشاء السالم)
إنما  ،ال توجد عند أبي ذر وال األصیلي وال المستملي: �قول عالمات عدم وجودها، العالمات،

 . توجد عند �ر�مة لفظة إفشاء
ن رأیت تسلم فكل م اأما نشره جهرً ؟ افشى و�نشر سر� �یف �ُ ، (والمراد �إفشائه نشره سر�ا أو جهًرا)

إن �ان فیه ؟ او�نشر سر�  ام سر� فشى الساللكن �یف �ُ  هذا جهر واضح. ،علیه �حیث �سمعك
 ل:قا سلم علیه،؟ اولذا هل �جزئ رد السالم سر� ، اأما �القول فال بد أن �كون جهرً  كتا�ة فنعم،

  ؟ما �جزئ أم �جزئ ، اوعلیكم السالم سر�  �عني: ،قلت وهو �سمع، ت علیه،دما رد السالم علیكم،
 .......  طالب:

 ،ارع السالم ورده. و�ذا تصورنا أنه �مكن نشره سر� من أجله شُ ألنه ال یتحقق منه الهدف الذي 
إذا قرئ على  ،مع أنه یؤول إلى الجهر �عني في الكتا�ة بدون نطق واضح وصوت مسموع،

 .او�ن �ان في أصله سر�  ،م علیه آل إلى الجهرإذا قرئ السالم على المسلَّ  م علیه،المسلَّ 
إفشاء ، )»على من عرفت ومن لم تعرف«قوله:  للمرفوع في(وهو مطابق  :-َرِحَمُه هللاُ -قال 

واالنتشار  ألنه من االنتشار،؛ »من عرفت ومن لم تعرف«السالم �عني نشره مطابق على 
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. »من عرفت ومن لم تعرف«: ذل لكل أحدوال یتحقق ذلك إال إذا بُ  �قتضي السعة في وجوده،
. ما تسلم إال على من عرفت �كون للمعرفة،أن السالم في آخر الزمان : وجاء في �عض األخبار

 .وهذا موجود مع األسف الشدید
، و�یان �ونه من اإلسالم »على من عرفت ومن لم تعرف«: وهو مطابق للمرفوع في قوله(

وتقدم في  ،»إطعام الطعام«منها  ،ألن الحدیث مر�ب من جمل ؛تقدم في "�اب إطعام الطعام")
و�یان (. »تقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف«أو  »السالموتقرأ «: ومنها، ترجمة خاصة

: لجوابا "أي اإلسالم خیر؟"، " مع �قیة فوائده)�اب إطعام الطعام"كونه من اإلسالم تقدم في 
 فكأنه، اوالسؤال معاد في الجواب حكمً  تقرأ السالم في الجواب،، »وتقرأ السالم تطعم الطعام،«

والعطف عند أهل العلم على نیة . اإلسالم تطعم الطعام وتقرأ السالمخیر  أو: اإلسالم،: قیل
فظهرت  فصار منه، ،أو من خیر اإلسالم تقرأ السالم خیر اإلسالم،: فإذا قلت ،تكرار العامل

 .عالقة الحدیث �الترجمة
 وهناك؟ ،"قتیبة"هنا ، (وغایر المصنف بین شیخیه اللذین حدثاه عن اللیث)

 .�ا شیخ "خالدعمرو بن " طالب:
 في حدیث؟

  ."�اب إطعام الطعام" حدیث طالب:
ماذا ل. "قتیبة بن سعید" وهنا:، "حدثنا عمرو بن خالد. �اب إطعام الطعام من اإلسالم" ،نعم

 صیغ األداء واحدة والمتن واحد. صیغ األداء، ،والصیغ واحد. و�ال فالمتن واحد ؟غایر بینهما
إسناده � اال �مكن أن �كرر حدیثً  -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -وعرفنا أن المؤلف  ،فالمغایرة في شیخ المؤلف

ن هذا موعرفنا فیما سبق أنها بلغت العدة عنده ، افي موضعین إال نادرً  اومتنً  اومتنه بلفظه إسنادً 
 .اعشر�ن موضعً  النوع الذي �رر فیه اإلسناد والمتن على الصورة المتفقة:

�ة وهي مراعاًة لإلتیان �الفائدة اإلسنادللذین حدثاه عن اللیث وغایر المصنف بین شیخیه ا(
لى تكثیر الطرق، حیث �حتاج إلى إعادة المتن، فإنه ال �عید الحدیث الواحد في موضعین ع

 .١٦وأظنه في صفحة ، اتقدم أنه إال في نحو عشر�ن موضعً ، صورة واحدة)
 وال، یتفق ما �حسب �عضه على �االقتصار متنه في یتصرف واحد سند إال له لیس وما(نعم:  

 نيعُ  فقد، نادًرا إال أكثر أو موضعین في ومتًنا سنًدا بتمامه مذ�ور واحد حدیث فیه یوجد
 عشر�ن نحو منه فحصل(، )موضًعا عشر�ن نحو منه فحصل ذلك بتتبع لقیته من �عض

هذه  في مقدمة شرحه، ونقلها عنه القسطالني أثبتها الحافظ ابن حجر في �راسة، )موضًعا
 األحادیث في مواضعها.

 .ًعا؟)ج الحدیث عن شیخیه مخرِّ و�ُ  ،(فإن قیل: �ان �مكنه أن �جمع الحكمین في ترجمة واحدة
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لد حدثنا عمرو بن خا: ثم �قول ،�اب إطعام الطعام و�فشاء السالم من اإلسالم: �إمكانه أن �قول 
 �جعله في ترجمتین و�ذ�ر الحدیث  أنوما له داعٍ  ،حدثنا اللیث عن یز�د: وقتبیة بن سعید قاال

  ؟لماذا لم �صنع هذا. مرتین
 ا؟ج الحدیث عن شیخیه معً خرِّ (فإن قیل: �ان �مكنه أن �جمع الحكمین في ترجمة واحدة و�ُ 

 أجاب الكرماني �احتمال أن �كون �ل من شیخیه أورده في معرض غیر المعرض اآلخر، وهذا
وجود تصنیف مبوب لكل ثبوت (ألنه متوقف على  ؛�غني هذا الجواب�عني ما ، لیس �طائل)

أورده عمرو بن خالد في  لكن ما یلزم أن �كون في تصنیف،، من شیخیه، واألصل عدمه)
ولم �جمع بینهما  هذا في مجلس وذاك في مجلس، ،وأورده قتیبة بن سعید في مناسبة مناسبة،

: قال. ما یلزم وذاك في تصنیف، ،هذا له تصنیف ف،أما �ونه في تصنی لشیخیه. االبخاري اتباعً 
واألصل  ألنه متوقف على ثبوت وجود تصنیف مبوب لكل من شیخیه، ؛وهذا لیس �طائل(

نیًفا وألن من اعتنى بترجمة �ل من قتیبة وعمرو بن خالد لم یذ�ر أن لواحد منهما تص عدمه،
 نه هو الذيالتراجم، والمعروف الشائع عنه أد في على األبواب، وألنه لزم منه أن البخاري �قلِّ 

نه یبقى �ستنبط األحكام في األحادیث و�ترجم لها و�تفنن في ذلك �ما ال یدر�ه فیه غیره، وأل 
 .السؤال �حاله؛ إذ ال �متنع معه أن �جمعهما المصنف ولو �ان سمعهما مفترقین)

 حدیث واحد أو رق الحدیث المجتمع،فالبخاري �ف وعرفنا حكم الجمع وحكم التفر�ق بین الروا�ات، 
صحیفة همام أوردها اإلمام  قد یورد �ل جملة في �اب. صحیفة واحدة تشتمل على جمل �ثیرة،

ا. أحمد في موضع واحد، قصة جمل جابر أوردها البخاري  وفرقها البخاري في مواضع �ثیرة جد�
یلزم إتمام المروي إذا �ان وال  یتصرف و�نقص من �عض الروا�ات، افي أكثر من عشر�ن موضعً 

فال  وأن المثبت لیس له تعلق من حیث المعنى �المحذوف، ثبت،�ما �حذف و�ما یُ  االراوي عالمً 
 . إنما حذف جملة مستقلة أو ما أشبه ذلك، اأو شرطً  أو �حذف استثناءً  له مفهوم، ا�حذف وصفً 

 إذا �نت تبحث في األمانة، ؟وز�یف �ج ن الدلیل على ذلك أنه في القرآن �جوز،إ :اوقلنا مرارً 
وا اْألََماَنا قال هللا تعالى:: جاز لك أن تقول ]، ٥٨: [النساء ْهِلَها}ِت ِإَلى أَ {ِإنَّ للااََّ َ�ْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

وا ْن َتْحُكمُ {َوِ�َذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس أَ  و�ذا �ان في الحكم والعدل والجور: وتقتصر على هذا.
جموع فالم و�ذا جاز هذا في القرآن جاز في السنة، �قتصر على هذا فقط.]، ٥٨[النساء:  ِ�اْلَعْدِل}

وروي في مواضع متفرقة  ،والقصة واحدة ا،إذا �ان السند واحدً  جمع،�فرق �ما أن المتفرق �ُ 
وجمعها في  ،ق �عض األحادیث في مواضعوالدلیل على ذلك أن البخاري فرَّ  لكانت أجمع،

 ضع أو مواضع.مو 
. رقینإذ ال �متنع معه أن �جمعهما المصنف ولو �ان سمعهما متف ؛وألنه یبقى السؤال �حاله(

ب وعلى هذا یورد �ل شعبة في �ا، والظاهر من صنیع البخاري أنه �قصد تعدید شعب اإل�مان)
  مستقل.
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اب �ما قدمناه، فخص �ل شعبة بب والظاهر من صنیع البخاري أنه �قصد تعدید شعب اإل�مان(
ص �ل (فخ، التنو�ه �حتاج إلى التأكید، فلذلك غایر بین الترجمتین) تنو�ًها بذ�رها، وقصدُ 

اإل�مان « �ل شعبة من الشعب التي جاءت في أحادیث الصحیح: ،بذ�رها) اشعبة بباب تنو�هً 
 »�ضع وستین«هل ترجم بـ. هذه روا�ة مسلم »�ضع وسبعون « أو: وهذه روایته، »�ضع وستون 

لكن التفاصیل التي ذ�رها العلماء �ثیر  ،هو ثبت عنده الحدیث المجمل ؟ترجمة لشعب اإل�مان
 .منها لم یثبت منها على شرطه

اف اإلنص: ثالث من جمعهن فقد جمع اإل�مان: وقال عمار": في الترجمة، (قوله: "وقال عمار")
 . "من اإلقتارواإلنفاق  و�ذل السالم للعالم، من نفسك،

نبل في بن �اسر أحد السا�قین األولین، وأثره هذا أخرجه أحمد بن حا" هو وقال عمار: "قوله(
كتاب اإل�مان من طر�ق سفیان الثوري، ورواه �عقوب بن شیبة في مسنده من طر�ق شعبة، 
 وزهیر بن معاو�ة وغیرهما، �لهم عن أبي إسحاق السبیعي عن صلة بن زفر عن عمار. ولفظ

عمر م، وهو �المعنى، وهكذا ُرو�ناه في جامع »ثالث من �ن فیه فقد استكمل اإل�مان«شعبة: 
 خرةأعن أبي إسحاق، و�ذا حدث �ه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وحدث �ه عبد الرزاق �

 علیهِ -فرفعه إلى النبي (. على عمار فوهو موقو ، )-صلى هللا علیه وسلم-فرفعه إلى النبي 
الُة  المُ الصَّ ن ما عن الحسبن أبي حاتم في العلل، �الهاو  ،�ذا أخرجه البزار في مسنده ،-والسَّ

و�ذا  بن عبد هللا الكوفي، و�ذا رواه البغوي في شرح السنة من طر�ق أحمد بن �عب الواسطي،
أخرجه بن األعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني، ثالثتهم عن عبد الرزاق 

واستغر�ه البزار، وقال أبو زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من حیث صناعة  ،مرفوًعا
 .اإلسناد؛ ألن عبد الرزاق تغیر �أخرة)

 . وقد تغیر ألنه ما رفعه إال في آخر عمره، 
الرأي، �وسماع هؤالء منه في حال تغیره، إال أن مثله ال �قال  ألن عبد الرزاق تغیر �أخرى،(

هذا شيء فأما �ونه له حكم المرفوع  عني التصر�ح برفعه هو الوهم،�، فهو في حكم المرفوع)
  وفرق بین المرفوع صراحة و�ین ما له حكم الرفع. ألن مثل هذه ما تقال �االجتهاد، ؛آخر

عف، وفي إسناده ض ،(وقد ُرو�ناه مرفوًعا من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في الكبیر
 التعلیق. وله شواهد أخرى بینتها في تغلیق 

ن لك ،مبتدأ، )»ثالث من �ن«أي ثالث خصال، و�عرا�ه نظیر ما مر في قوله:  »ثالث«قوله: 
  ؟فكیف یبتدأ بنكرة ،هو نكرة
 .مضاف طالب:

 .»من �ن«جملة ، »ثالث من �ن« ؟ین اإلضافةأ ما هو مضاف، ال،
 .......  طالب:
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 .ألنها تفید ؛بها والنكرة الموصوفة �جوز االبتداء ،صفة موصولة، »نمَ « ال،
 .�عند ز�د نمرة    وال �جوز االبتداء بنكرة ما لم تفد 

 َجلَّ - هللالعاَلم �ما هو معلوم ما سوى ، م" �فتح الالم، والمراد �ه هنا جمیع الناس)(و"العالَ 
فالطیر عالم  �ل جنس عالم، تبع لألجناس، جمع عاَلم، وجمعها عالمین، من مخلوقاته، -وَعال

لقلة، او"اإلقتار"  ،والمراد �ه هنا جمیع الناس(. عالم واإلنس عالم والجن عالم وهكذاوالبهائم 
ي فن لثاني فمَ ا، وعلى االفتقار: وقیل ،القلة "اإلقتار"و(. "واإلنفاق من اإلقتار"، وقیل: االفتقار)

زناد بن لأبو ا، ه)قوله "من اإلقتار" �معنى مع، أو �معنى عند. قال أبو الزناد بن سراج وغیرُ 
 . سراج هذا �كثر النقل عنه ابن �طال في شرحه

اإلنصاف �ألن مداره علیها؛ ألن العبد إذا اتصف  ؛لإل�مان الً (إنما �ان من جمع الثالث مستكم
ا واجًبا علیه إال أداه)  -َعالو َجلَّ -إذا أنصف من نفسه عرف حقوق هللا ، لم یترك لمواله حق�

 هذا ظالم. أما إذا قصر في حقوق الخالق هذا ما أنصف، ،لینصف من نفسه ؛وسعى في أدائها
نصف من یال شك أنه لم  اأو محرمً  افإذا فعل منكرً ، (ولم یترك شیًئا مما نهاه عنه إال اجتنبه)

(وهذا �جمع أر�ان اإل�مان. و�ذل السالم یتضمن مكارم األخالق والتواضع وعدم . نفسه
اإلنفاق  ألن ؛اإلنفاق من اإلقتار یتضمن غا�ة الكرم)االحتقار، و�حصل �ه التآلف والتحابب. و 

هذا ال  لكن إذا �ان من اإلقتار مع قلة ذات الید، ،مع الغنى أمره �عني أخف على النفس �كثیر
ما عنده شيء إال  اإذا �ان مقترً  �حیث �قدم اإلنسان �ل ما �جد، شك أنه یتضمن غا�ة الكرم،

 . ا، فإن هذا غا�ة في الكرم ولو �ان �سیرً الشيء الیسیر ولو طعام نفسه وأوالده
 لى العیالع(ألنه إذا أنفق مع االحتیاج �ان مع التوسع أكثر إنفاًقا، والنفقة أعم من أن تكون 

د قة �ما عنث، واجبًة ومندو�ًة أو على الضیف والزائر، و�ونه من اإلقتار �ستلزم الوثوق �اهلل)
 ه إ�اه،ثم �طرق السائل �ا�ه �عطی ،طعام أهل بیته ،إال طعامهاإلنسان ما عنده  ،-َجلَّ وَعال-هللا 

  .-َجلَّ وَعال-هذا من حسن ظنه �اهلل 
 ،فطرق الباب سائل ما عندها غیره، ،وعندها رغیف ،�انت صائمة -َرِضَي ُهللا َعنها-عائشة 

طیب : قال أعطه الرغیف، فقالت للخادم: طرق الباب سائل في آخر النهار، ،هذا في الموطأ
ن انصرف هذا السائل حتى طرق الباب واحد إما  رزقنا.بهللا ء �جي: قال ؟وما لنا شيء ،صائمة

 .أنا رأیت الكبش المكفن �مكة كفن.بكبش مُ ء بفجا هدي إلینا،شخص لم �كن من عادته أن یُ 
 .......  طالب:

ملفوف  ؟معنى مكفن ما. �كبش مشوي ومكفنجاء  هدي،لیس من عادته أن یُ  هدي،أن یُ  ؟ماذا
 ؟!ذا الرغیف وصائمة وتعطیه�عني ما فیه إال ه ،-َجلَّ وَعال-هذه هي الثقة �ما عند هللا  �الخبز.

 هذا مشروع خیر ووقف، فإذا قیل له: ،مائة ملیون  ،ن و عشر  ،عشرة وعندنا من عندهم المالیین،
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هذا  هذا صحیح، .ینقص ،ًئاالملیون إذا أعطاهم شی ینزل: قال بدار تحفیظ أو مكتب دعوة،
 .إن وثق أعطى ؟-َجلَّ وَعال-هل هذا واثق �ما عند هللا . موجود! نسأل هللا السالمة والعافیة

همات موالزهد في الدنیا وقصر األمل وغیر ذلك من و�ونه من اإلقتار �ستلزم الوثوق �اهلل (
 اسلف األمة وأئمتها بدءً قه وطبَّ  الزهد في الدنیا الذي جاء الحث علیه في النصوص،، اآلخرة)

المُ -من قدوته  الُة والسَّ  ،باباألسوة زهد في الدنیا وضرب أروع األمثلة في هذا ال -علیِه الصَّ
المُ -ومن قرأ في عیشه  الُة والسَّ في �تب السنة والشمائل على وجه الخصوص رأى  -علیِه الصَّ

 ،ثم �أتي من �كتب في الصحف ،عنها و�مدح األئمة �الزهد في الدنیا واإلعراض قیمة هذه الدنیا،
 إنه �عجب من مدح الثوري �الزهد أو عمر بن عبد العز�ز، :و�تكلم في وسائل اإلعالم و�قول

عني طلب � ]٦١[هود:  {َواْسَتْعَمَرُكْم} مرنا �عمارتها! تعطیل الدنیا:ومقتضاه تعطیل الدنیا التي أُ 
 ونحن نمدح تعطیل الدنیا!  ،عمارتها منكم

أو أن الهدف تحقیق العبود�ة وما �كون من عمارة هذه الدنیا  هل الهدف هو عمارة الدنیا،لكن 
 أما أن تستولي الدنیا على القلب �حیث ال �كون لغیرها فیه إنما هو للوصول إلى تحقیق الهدف؟

ولو عرف هذا القائل حقیقة الزهد في . »تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم،« هذه عبادة: مجال،
تحت ن فُ أاآلن ال سیما �عد  ،ت في أحوال المسلمینلَّ وأدرك لذة هذه المنقبة العظیمة التي قَ  ،لدنیاا

 و�ان ،دیت ز�اتهوهذا إذا أُ  تجدهم �جمعون األموال الطائلة من حالل ومن حرام، علیهم الدنیا،
ل وقب ألن الدنیا ضارة، ؛لكن یبقى أنه ال بد أن �شغل عن اآلخرة هذا ما أحد یلومه،فمن الحالل 

عن حالهم  اأن تفتح الدنیا قبل ثالثین أو خمس وثالثین سنة �انت حال الناس تختلف جذر�� 
ا. ا�بیرً  ااختالفً  �ما في ذلك أهل العلم، الیوم،   جد�

له  ،هو غیر ابن �از عاش في عز ما رأیت مثله، -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -من شیوخنا  اأنا أعرف واحدً 
وهو جالس في المسجد  ،مر�وطة اعشر�ن ألفً �له  ءجا جاء المزارع �حصیلتها طیلة العام،مزرعة 

 وجاء واحد وهذا عنده، جعلهم تحت الفراش، وال شيء، ،وال عدهم ،أخذهم منه ما یدري  �قرأ،
 أنا: المزارع �قول. واستعن بهم ،خذ العشر�نقال  ؟أتزوج ما عندك لي عون  أر�د أن�ا شیخ  قال:

 اضیً �ان قا ،إال راتبه وال �كفیه وال نصف الشهر ه�ذا سبقته! ما فی �فعللو أنا أدري أنه  مدیون،
ف یترك ، �یاآلمال الطو�لة العر�ضة لكن اآلن ال، .اما �حسبون للدنیا حسا�ً  ،-َرحمُة ِهللا َعلیهِ -

 ن.هللا المستعا. اعةإلى قیام الس، الً من �ل شيء مستقبیؤ  ؟ یر�د أنأ�شمستقبل أوالده وما أدري 
جوامع  (وهذا التقر�ر ُ�قوي أن �كون الحدیث مرفوًعا؛ ألنه �شبه أن �كون �الم من أوتي: قال

 .الكلم، �هللا أعلم)
 .نعم
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الُة علیِه الصَّ -ذ�ر على لسان الشرع في أحادیث النبي یُ . طالب: أحسن هللا إلیكم �ا شیخ
المُ  أو  هل هو من جاء من غیر استزارة، مرات عن فضیلة االشتغال �الضیف، عدة -والسَّ

 یدخل فیه من استز�ر ودعي وطلبت ز�ارته؟
 كل من دخل البیت ضیف.

  ؟ما �فرق بینهم طالب:
 .تختلف أحوالهم �اختالف حوائجهم

 �عني على حسب الحاجة �ا شیخ؟ طالب:
 على حسب الحاجة نعم. 

 .شیخأحسن هللا إلیك �ا  طالب:
 .......  طالب:

 على �ل حال المسألة ظاهرة. ما �مكن إفشاؤه بهذه الطر�قة،
 .......  طالب:

 على المسلم.
 .......  طالب:

 .بدأ �السالمالكافر ال یُ . ال ،على المسلم
 .أحسن هللا إلیك طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
  ؟ي �غلب على ظنكما الذ وأنت في بالد اإلسالم،

 .......  طالب:
 .مإذا �ان الغالب على الظن أنهم �فار ال تسلّ 

 .......  طالب:
 .م ونیتك المسلمسلّ 

 .......  طالب:
 نهینا عن السالم على الكافر.  دعوة ال یرتكب فیها محرم،ال ،اوال بنیة دعوة وال غیره

 .......  طالب:
 .المعاداة ألن األصل  إن �انت تقتضیها مصلحة الدعوة؛ الً مثل هذه مث

 نعم. 
 .أحسن هللا إلیك طالب:

 ."َ�اُب ُ�ْفَراِن الَعِشیِر، َوُ�ْفٍر ُدوَن ُ�ْفرٍ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال 
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  ؟�عدأم  "دون "
 .�ا شیخ" دون " ال، طالب:
  .......  طالب:

 .دون : موجود في �عض الروا�ات
 ".دون �فر"في حدیث ابن عباس  طالب:
 ."دون "روا�ة أبي ذر في  على �ل حال: .الحدیث الترجمةنحن نتكلم في  موجود،

 .. هكذا جاء عنوان هذا الباب في روا�ات األصیلي والهروي وابن عساكر. طالب: �قول:
 .في الشرح هذه ستأتي

 .وهو �معنى األول: قال العیني"، كفر �عد �فر"طالب: ولغیرهم 
  ؟ي معكما الذ
 .......  طالب:

 ."و�فر �عد �فر": ي عندنا في السلطانیةالذلكن  هذا، سیأتي ،نعم
 ".�عد"أم " دون "طالب: أقرأها 

 .ي تراه الذ
  ؟ي تراه أنت �ا شیخالذ :طالب

  ؟ماذا ،ي معكعلى أنك اعتمدت النسخة الت
 ."كفر دون �فر" طالب:

 ."دون " وروا�ة أبي ذر التي اعتمدها ابن حجر:، "�عد �فر": على �ل حال السلطانیة
 نعم. 

  .أحسن هللا إلیك طالب:
، َعِن النَِّبيِّ -عنهُ  َرِضَي هللاُ - ُخْدِريِّ ِفیِه َعْن َأِبي َسِعیٍد ال .َ�اُب ُ�ْفَراِن الَعِشیِر، َوُ�ْفٍر ُدوَن ُ�ْفرٍ "

 :-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن َزْ�ِد ْبنِ  َ�َساٍر، َعِن اْبِن  نِ  َعَطاِء بْ َم، َعنْ َأْسلَ  َحدَّ

لنَّاَر َفِإَذا َأْكَثُر اُأِر�ُت «: -مَ ِه َوَسلَّ َصلَّى ُهللا َعَلیْ -، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ -َرِضَي ُهللا َعْنُهَما -َعبَّاسٍ 
ْنَت ْرَن اِإلْحَساَن، َلْو َأْحسَ یَر، َوَ�ْكفُ ْرَن الَعِش َ�ْكفُ «ِقیَل: َأَ�ْكُفْرَن ِ�اهللَِّ؟ َقاَل:  »َأْهِلَها النَِّساُء، َ�ْكُفْرنَ 

ْهَر، ُثمَّ َرَأْت ِمْنَك َشْیًئا، َقاَلْت: َما َرَأیْ   ."»َخْیًرا َقطُّ  ُت ِمْنكَ ِإَلى ِإْحَداُهنَّ الدَّ
ولعل إحداها ما أشار إلیه  ،جد في الفرع روا�ات قد تآكلت من طرف الهامشوُ : هنا �قول

: ةبز�اد، »فرأیت أكثر أهلها ،ر�ت النارأُ « :وفي روا�ة والكرماني والبرماوي �قولهم: القسطالني
ر�ت أُ «: وفي أخرى وهي التي صدر بها الكرماني، »رأیت النار«: القسطالني قال. »فرأیت«

 .»ر�ت النار فإذا أكثر أهلهاأُ «: ي عندناألن الت؛ »النار التي أكثر أهلها النساء
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ِعیٍد َعْن َأِبي سَ  ِفیهِ  .رٍ َ�اُب ُ�ْفَراِن الَعِشیِر، َوُ�ْفٍر ُدوَن ُ�فْ (": -َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال الشارح 
، َعِن النَِّبيِّ  َثَنا َعْبدُ حَ (" :-هللاُ  َرِحَمهُ -قال ، )"-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الُخْدِريِّ للااَِّ ْبُن  دَّ

 ا عبد هللاحدثن" :. قال"�اب من الدین الفرار من الفتن" في حدیث وهو القعنبي �ما تقدم، ")َمْسَلَمةَ 
 ث،حدث ثم حدَّ ذ�رنا �ما ذ�رناه بذلك الدرس مما قیل في ترجمته أنه لم �كن �ُ وهذا یُ ، "بن مسلمة

�یف  ،اجلس: قیل ،فقاموا فقمت معهم لیقم أهل العلم، رأیت في النوم من �قول:: قال؟ فقیل له
 :وهذا مناسب لباب. ثم حدث �عد ذلك، هم نشروا وأنت ما نشرت: قال ؟العلمأجلس وأنا من أهل 

سد وقد ي �سمع مثل هذا الكالم وال یوازن بین المصالح والمفاألن الذ؛ "من الدین الفرار من الفتن"
 نشر ،و�ترك النشر ما لي وللناس،: �فر بدینه و�لجأ إلى الري أو االستراحة �قول نفع هللا �ه،

ر وتذ� ،مناسب أن �كون من رواة هذا الحدیث علیم العلم وتعلیم الجهال و�یان الحق لهم.العلم وت
فنشر �عد  هم نشروا وأنت ما نشرت، وهذه ذ�رناها في شرح الحدیث، ،قصته في هذا الحدیث

  ذلك.
وهذا �جعل األحادیث التي جاءت في العزلة وفیها مصنفات ومن أنفسها وأمتعها ما �تبه أبو  

ان على ما إذا � ؟ماذاعلى  هذا �كون محموًال  ،-َرِحَمُه هللاُ -ن الخطابي في �تاب العزلة سلیما
 ،وال �ستطیع أن یؤثر فیهم ،فیخشى أن یتضرر و�تأثر �ما عند الناس ،الشخص ال نفع له متعدٍّ 

لكن  خشى علیك تو�ل على هللا.وأنت �ُ  ،والسالمة ما �عدلها شيء ،جعل له العزلةمثل هذا �ُ 
ة فإن مثل هذا الخلط وال یتأثر �ما عندهم من المنكرات، ،إذا �ان یؤثر في الناس الخیر: العكس

 . اأفضل له اتفاقً 
 القاضي أبو قال : "�اب �فران العشیر و�فر دون �فر"،قوله( :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول الشارح 

سمى إ�ماًنا، �ذلك �كر بن العر�ي في شرحه: مراد المصنف أن یبین أن الطاعات �ما ت
�عني األعمال الصالحة داخلة في اإل�مان  ،االطاعات تسمى إ�مانً ، المعاصي تسمى �فًرا)

كذلك المعاصي تسمى (: قال ،ومفرداتها من اإل�مان �ما تقدم في أبواب عدیدة ،اوتسمى إ�مانً 
طاعات والذي �قابل ال ،�ما أن الذي �قابل التوحید الشرك ألن الذي �قابل اإل�مان الكفر،؛ )اكفرً 

 . وهكذا.. المعاصي.
ك على و�نبغي أن �قتصر في ذل، (لكن حیث �طلق علیها الكفر ال یراد الكفر المخرج من الملة)

في مقابل أن �ل طاعة �طلق علیها  ،لیس �ل معصیة �مكن أن �طلق علیها �فر ما ورد،
أنت  قال: فیه نص من المعاصي،لكن ما لم یرد  �عني ما جاء فیه النص ال إشكال فیه، إ�مان،

و�ن �ان في الحرمة أشد مما جاء فیه إطالق  ما �مكن، هذا �فر. تصور ذوات األرواح �افر،
  قتصر في هذا على الوارد.لكن �ُ  ،الكفر علیه من �عض المعاصي

(لكن حیث �طلق علیها الكفر ال یراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص �فران العشیر من 
لو أمرت أحًدا أن �سجد «: -صلى هللا علیه وسلم-واع الذنوب لدقیقة بد�عة، وهي قوله بین أن
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، فقرن حق الزوج على الزوجة �حق هللا، فإذا �فرت »ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها
على تهاونها �حق هللا؛  الً المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه علیها هذه الغا�ة، �ان ذلك دلی

 ،تهاون المرأة في حق زوجها قد ال �كون سببه االستهانة �حق هللا، علیها الكفر)فلذلك �طلق 
وتتهاون �حق الزوج  ،-َجلَّ وَعال-هلل  ام ما نهى هللا عنه مما هو دون حق الزوج تعظیمً فهي تعظِّ 

  لما في نفسها علیها ومن أدنى مشكلة تتهاون �حق.
 .ج عن الملةلكنه �فر ال ُ�خر  ،فلذلك �طلق علیها الكفر على تهاونها �حق هللا؛ الً كان ذلك دلی(

أما و�ؤخذ من �المه مناسبة هذه الترجمة ألمور اإل�مان من جهة �ون الكفر ضد اإل�مان، و 
ء قول المصنف: "و�فر دون �فر" فأشار إلى أثر رواه أحمد في �تاب اإل�مان من طر�ق عطا

 بن أبي ر�اح وغیره.
عید یدخل حدیث أبي س �عني في هذا الباب "فیه"، وقوله: "فیه أبو سعید" أي یدخل في الباب) 
أبو  فیه": قوله، حدیث رواه أبو سعید. وفي روا�ة �ر�مة: فیه عن أبي سعید)یدخل في الباب (

رة أي مروي عن أبي سعید، وفائدة هذا اإلشا فیه عن أبي سعید: وفي روا�ة �ر�مة(، "سعید
ن للحدیث طر�ًقا غیر الطر�ق المساقة، وحدیث أبي سعید أخرجه المؤلف في الحیض إلى أ

للنساء:  -صلى هللا علیه وسلم-وغیره من طر�ق عیاض بن عبد هللا عنه، وفیه قوله 
تكفرن و تكثرن اللعن «، فقلن: ولم �ا رسول هللا؟ قال: »تصدقن فإني رأیتكن أكثر أهل النار«

 الحدیث. »العشیر
قاله  »ال �شكر هللا من ال �شكر الناس«أن یر�د بذلك حدیث أبي سعید أ�ًضا:  و�حتمل 

نه أ، لوف المصنف)أعلى م (واألول أظهر وأجرى  عر�ي،ال�عني ابن ، القاضي أبو �كر المذ�ور)
 ،لكن االحتمال یرد في �ل ما یؤ�د الحدیث من حیث المعنى ،�أتي بروا�ات الباب الحدیث نفسه

 »وتكفرن العشیر«بن عباس بلفظ: ا(و�عضده إیراده لحدیث . فهو یدخل في هذه الترجمة
بن عباس اعشیر �معنى معاشر، مثل أكیل �معنى مؤاكل. وحدیث  :والعشیر الزوج. قیل له

المذ�ور طرف من حدیث طو�ل أورده المصنف في �اب صالة الكسوف بهذا اإلسناد تام�ا، 
 . َثم �عني هناك �عني هناك،، )وسیأتي الكالم علیه َثم

ا أشرنا وهذا م، (وننبه هنا على فائدتین؛ إحداهما: أن البخاري یذهب إلى جواز تقطیع الحدیث)
 ال إذا �ان ما �فصله منه(: �عني بهذا الشرط، (إذا �ان ما �فصله منه) إلیه في أول الدرس

ب فهمه على �عني الموجود ال یترت، المعنى)یتعلق �ما قبله وال �ما �عده تعلًقا ُ�فضي إلى فساد 
  ال بد من ذ�ره. أو وصف مؤثر في الحكم، الً فإذا �ان محذوف استثناء مث المحذوف،

فصنیعه  ،یتعلق �ما قبله وال �ما �عده تعلًقا ُ�فضي إلى فساد المعنى ال إذا �ان ما �فصله منه(
ال سیما إذا �ان ابتداء المختصر من كذلك یوهم من ال �حفظ الحدیث أن المختصر غیر التام، 
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 »ُأر�ت النار« -صلى هللا علیه وسلم-أثناء التام �ما وقع في هذا الحدیث، فإن أوله هنا قوله 
-بن عباس قال: خسفت الشمس على عهد رسول هللا اإلى آخر ما ُذكر منه، وأول التام عن 

 -صلى هللا علیه وسلم- ، فذ�ر قصة صالة الخسوف، ثم خطب النبي-صلى هللا علیه وسلم
األحادیث التي اشتمل علیها الكتاب �ظن أن هذا  وفیها القدر المذ�ور هنا، فمن أراد عدَّ 

ال  على أوائل الحروف، ا�عني إذا �ان الفهرس مرتبً ، الحدیث حدیثان أو أكثر الختالف االبتداء)
ا في عدد األحادیث. وهذا حدیث. ،شك أن ذاك حدیث   مهمة هذه جد�

ثر األحادیث التي اشتمل علیها الكتاب �ظن أن هذا الحدیث حدیثان أو أك من أراد عدَّ (ف
�ابن  الختالف االبتداء، وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته �غیر تكرار أر�عة آالف أو نحوها

 عدوا ما في الصحیح: �عني �الحافظ العراقي،، الصالح والشیخ محیي الدین ومن �عدهما)
  ثالثة آالف مكررة. مكررة، أر�عة آالف غیر

لهم فلع ذ�روا اأر�عة اآلالف والمكرر فوق ثالثة األلوفً  راد �التكرار له منه وفي البخاري وعله أ
إذا انتهى  والحافظ ابن حجر �عد أحادیث �ل �تاب من �تب الصحیح، ،عدوه على هذه الطر�قة

وفیه من  وفیه من اآلثار، وفیه من المعلقات، فیه من األحادیث المرفوعة،: الكتاب قال
دة ألفان وخمسمائة وحدیثان ع له عنا�ة شدیدة في هذا... و�غیر تكرار �ذا. وفیه �ذا، ،المكررات

وهؤالء  من غیر تكرار ألفان وخمسمائة وحدیثان، أحادیث الصحیح على التحر�ر من غیر تكرار،
أر�عة آالف ینظر إلى �ل  :لوعرفنا أن من قا وفي المختصرات ألفا حدیث. ،أر�عة آالف: قالوا

لفان على التحر�ر أ: وابن حجر �قول ألنها تبدأ �غیر بدا�ة القطعة الثانیة، ا؛قطعة فیعدها حدیثً 
  ؟لماذا ألفین، :والمختصرات �الز�یدي وغیره قالوا وخمسمائة وحدیثان،

 .......  طالب:
  المعنى؟ �یف ،ال

 .......  طالب:
رواه ابن  ولو اتحد اللفظ، ،�اعتبار مخارجها على عدد الصحا�ةابن حجر �عد األحادیث  ،ال

لكنه عند المختِصر واحد ما له حاجة  عمر ورواه ابن عباس ولو بلفظ واحد هما حدیثان عنده،
 .في الصحابي

 .......  طالب:
 ه�عني �قرأ له في صحیح مسلم فی ،أو خمسة آالف ،ما هو �جزاف أر�عة آالف �عني بدقة،

  جزاف؟أم هذا تحر�ف  ،ألف حدیث سلمة: فیه اثنا عشرابن ثمانیة أحادیث وقال 
 .......... طالب:

 ،اورً ا و�سو�جدون عدتها سبعة وعشر�ن ألفً  المسند، ان ألفً و أحمد أر�ع أر�عة آالف فرق. ؟فرق 
 ؛تهمهم األعدادما  األئمة وأهل العلم من المتقدمین ما یهتمون �األعداد، .ان ألفً محررها أر�عو 
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، �حفظ له مائة حدیث اأر�عین ألفً  ا،ما �عد ثالثین ألفً  الً بد ،ألنه لن ینفق الوقت على عد أحادیث
 ونحن صار همنا العدد. حدیث، مائتي
 .......  طالب:

  ؟ینأ
 .......  طالب:

 .وحدثیان :لكنه في غیر هذا الموضع �التفصیل قالوا ،نعم
ا على التحر�ر ألفا حدیث وخمسمائة حدیث وثالثة عشر حدیثً (ولیس األمر �ذلك، بل عدته 

 .في المقدمة) الً كما بینت ذلك مفص
وفي  ذ�ر عن المعلقات من غیر تكرار ومن غیر ورودها في األحادیث الموصولة مائة وستین، 

 . مائة وتسعة وخمسین :مواضع قال
 في المقدمة.  الً (كما بینت ذلك مفص

ًة وتار  ،لمتناأن البخاري ال �عید الحدیث إال لفائدة، لكن تارًة تكون في الفائدة الثانیة: تقرر 
صرف بل یت ،وتارًة فیهما، وحیث تكون في المتن خاصًة ال ُ�عیده �صورته ،في اإلسنادتكون 

نع ذلك صت اختصر المتن أو اإلسناد، وقد فیه، فإن �ثرت طرقه أورد لكل �اب طر�ًقا، و�ن قلَّ 
ا على وهو القعنبي مختصًرا مقتصرً  ،فإنه أورده هنا عن عبد هللا بن مسلمة ،في هذا الحدیث
ده �ما تقدمت اإلشارة إلیه من أن الكفر �طلق على �عض المعاصي، ثم أور  ،مقصود الترجمة

 .امه نار بهذا اإلسناد �عینه)في الصالة في �اب من صلى وقدَّ 
المُ -بي وتكعكع الن ،رضت له النارألنه في صالة الكسوف عُ   الُة والسَّ مه صلى قدا ،-علیِه الصَّ

  لئال یتشبه �من �عبدها. ؛روى من المنع من الصالة استقبال النارما یُ  ،لیضعف بذلك ؛نار
رده في (بهذا اإلسناد �عینه، لكنه لما لم �غایر، اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، ثم أو 
مر عن صالة الكسوف بهذا اإلسناد فساقه تام�ا، ثم أورده في بدء الخلق في ذ�ر الشمس والق

ا شیخ غیر القعنبي مقتصًرا على موضع الحاجة، ثم أورده في ِعشرة النساء عن شیخ غیرهم
ورة أ�ًضا. وعلى هذه الطر�قة ُ�حمل جمیع تصرفه، فال یوجد في �تا�ه حدیث على ص عن مالك

دیث واحدة في موضعین فصاعًدا إال نادًرا، �هللا الموفق، وسیأتي الكالم على ما تضمنه ح
 .ا إن شاء هللا تعالى)الباب من الفوائد حیث ذ�ره تام� 

 .......  طالب:
 ....... لكن ما ذ�ر له في تحقیقات الكتاب �طرق أخرى ....... 

 .......  طالب:
 .غدة يتحقیق أب انظر

 .......  طالب:
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 .وذ�ر طرق األحادیث ،ق علیهأبو غدة علَّ 
لمتون للعلم إذا أنهى ا اوهل �كون �اتمً  متى یبدأ اإلنسان بنشر العلم الذي �حمله،: �قول

 ؟ ا�ً ذبمتذ ومتى �كون مستعجالً  ،للمبتدئین والمتوسطینالمختصة أو المخصصة 
عین ال سیما إذا ت فعلیه أن یبلغه من �فیده، ولو قل، اأو علمً  اال شك أن اإلنسان إذا عرف حكمً 

المُ -والنبي  علیه ذلك. الُة والسَّ نسان أن لكن ال �جوز لإل، »بلغوا عني ولو آ�ة«: قال -علیِه الصَّ
فتح إما �فؤ وال یبذل وهو الذي � ألنها إما إفراط أو تفر�ط، ما لم �علمه؛ یتصدى لنشر أو تعلیم

ن وعلى غیرهم أ فعلى األكفاء أال یتأخروا، المجال ألمثال هؤالء المتعالمین أن یرفعوا رؤوسهم،
 .�كفوا إال عما �عرفونه

  ؟ولذا القو�ذ�ر عن �عض العلماء ه انتشر القول �أن صالة الجماعة لیست واجبة،: هذا �قول
المُ -العبرة �ما ثبت عن هللا وعن رسوله  الُة والسَّ من �ان  اوال عبرة �قول أحد �ائنً  ،-علیِه الصَّ

المُ -�معارضة النبي  الُة والسَّ  .-علیِه الصَّ
وهل هناك رسالة أو �تاب في وجوب صالة الجماعة واألدلة الواردة في ذلك تنصح : �قول

  ؟�الرجوع إلیها
 اهذا الكالم صدر فیه بیان في حكم صالة الجماعة مبین �األدلة من اللجنة رد� على �ل حال 

 .على هذا الرجل الذي �قول هذا الكالم
  متى �حق لطالب العلم االستنباط من األدلة؟

 إذا تأهل لذلك وعرف �یف یتعامل معها على طر�قة أهل العلم.
 .�هللا أعلم

 .آله وصحبه أجمعینوصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى  
 


